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4257. Evangelho de 5ª-feira (04-04-2013) - At 3, 11-26; Sl 8, 2a e 5-9; Lc 24, 35-48 - Os discípulos
contaram o que tinha acontecido no caminho, e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda
estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: “A paz esteja convosco!”
Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse:
“Por que estais preocupados, e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés: sou
eu mesmo! Tocai em mim e vede! Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estais vendo que eu
tenho”. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar,
porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: “Tendes aqui alguma coisa para comer?”
Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: “São
estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco: era preciso que se cumprisse tudo o que
está escrito sobre mim na Lei de Moisés, nos Profetas e nos Salmos”. Então Jesus abriu a inteligência
dos discípulos para entenderem as Escrituras, e lhes disse: “Assim está escrito: o Cristo sofrerá e
ressuscitará dos mortos ao terceiro dia e no seu nome, serão anunciados a conversão e o perdão dos
pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso”.
Recadinho: - Paz! O que é paz para mim? - Procuro viver em paz com todos? - A presença de Jesus
alegra e conforta os discípulos. Eu alegro? - alegria que levo é sadia? - Sei confortar os que sofrem?
4258. Às vezes, os óculos para ver Jesus são as lágrimas! - “Maria Madalena é aquela mulher pecadora
que ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, uma mulher explorada e também desprezada
por aqueles que se consideravam justos. Mas é aquela mulher da qual Jesus disse que amou muito e por
isso os seus muitos pecados lhe foram perdoados! Essa mulher teve que enfrentar o fracasso de todas
as suas esperanças. Jesus, o seu amor, já não mais existe. E chora. É o momento da escuridão na sua
alma: o momento do fracasso. Mas ela não diz: Fracassei nesta estrada! Simplesmente, chora! Por vezes,
em nossa vida, os óculos para ver Jesus são as lágrimas". (Papa Francisco, no dia 02 de abril de 2013, ao
celebrar missa na capela da Casa Santa Marta, no Vaticano, da qual participaram alguns membros da
Gendarmaria vaticana (força militar), comentando Evangelho do dia (Jo 20, 11-18).
4259. Maria Madalena: exemplo para o caminho de nossa vida! - “Maria Madalena anuncia esta
mensagem: "Vi o Senhor!" Ela o havia visto durante a sua vida e agora dá testemunho dEle. É um
exemplo para o caminho da nossa vida. Todos nós sentimos a alegria, a tristeza, a dor mas, nos
momentos mais sombrios, choramos? Tivemos aquela bondade das lágrimas que preparam os olhos
para olhar, para ver o Senhor? Diante de Madalena que chora podemos também nós pedir ao Senhor a
graça das lágrimas. É uma bela graça... chorar por tudo: pelo bem, por nossos pecados, pelas graças,
pela alegria também. O choro prepara-nos para ver Jesus. Que o Senhor nos conceda a graça de poder
dizer com a vida: "Vi o Senhor!" Não porque me apareceu, mas porque o vi dentro do coração. E esse
é o testemunho da nossa vida: "Vivo assim porque vi o Senhor!" (Papa Francisco, 02 de abril de 2013)
4260. Reitor de Seminário assassinado na Índia - No dia 1º de abril de 2013, foi assassinado na Índia o
padre K. J. Thomas, Reitor do Seminário de Bangalore, em Karnataka, Índia. O fato ocorreu às 2h30 da
madrugada, enquanto caía uma forte chuva, o que ajudou a acobertar o crime e os assassinos. A
motivação do crime é desconhecida. Talvez tenha sido furto. O rosto do sacerdote ficou desfigurado
pelos golpes que recebeu. P. Thomas era pacífico, amigo, humilde, respeitável, amado por todos.
4261. Bolívia: inaugurada maior imagem de Nossa Senhora - A maior imagem de Nossa Senhora
construída até hoje foi inaugurada em 1° de fevereiro de 2013, na cidade de Oruro, na Bolívia.
Dedicada a Nossa Senhora de Socavon, a estátua, obra do escultor Rolando Rocha, mede 50 metros de
altura e foi colocada em uma montanha de 4 mil metros. A imagem é 7 metros mais alta que o Cristo
Redentor do Rio de Janeiro. Nossa Senhora de Socavon é padroeira dos mineiros. A estátua original é
venerada em seu Santuário, em Oruro. A inauguração da estátua coincidiu com o início do famoso
carnaval de Oruro, que é a única cidade da Bolívia, e talvez de toda a América Latina, onde o carnaval
inclui no programa uma dança em honra à Nossa Senhora.

